
Інформаційний дайджест 
Співпраця з роботодавцями – основний пріоритет нашого навчального 
закладу  ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг» – 
зорієнтована на забезпечення ефективної політики працевлаштування учнів. 
Щорічно працевлаштовано 100% при середньому показнику по області 83%. 
Ліцей співпрацює з такими відомими українськими рітейлерами, як «Фуршет», 
«Копілка», АТБ-маркет, «Епіцентр», Центр перукарів Кіровоградщини, салони-
перукарні та заклади ресторанного бізнесу, дочірнє підприємство «Рітейл-
центр», ТОВ «ДЦ Україна» – філія ДЦ Кіровоград мережі «Watson’s», ПП 
«Роксолана» – кафе «Алабама», ПП «Чеський Дворик», ТОВ «Аркадія Сервіс», 
ПП «Ротава», ТОВ «Мрія», ТОВ «Стиль», ТОВ «Березень Плюс», ТОВ 
«Пріоритет», ТОВ «Універсал плюс», ТОВ «Ексон», підприємство 
Кіровоградської облспоживспілки «Застава», ПП «Креативна Зірка», кафе-
піцерія «Старый город», в яких учні проходять виробничу практику з 
подальшим працевлаштуванням. 

Міжнародне соціальне партнерство 
Налагодили співпрацю з Компанією «100 CZK» –  мережею перукарських 
салонів у Чеській Республіці, Компанією  Internobmen LTD, Варна, Болгарія , 
Компанією SES(служба старших експертів), Бонн, Германія для організації 
 виробничої практики учнів, підвищення кваліфікації майстрів виробничого 
навчання з професій: «Кухар»,»Перукар», забезпечення міжнародного стандарту 
підготовки фахівців з професії «Перукар».   

ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг» здійснює 
соціальне партнерство з установами, підприємствами, центрами: 
 
№

№
  

Підприємство, установа, 
організація  

Форми співпраці  

1.  Комітет міжнародних відносин 
при КПНЗ «Кіровоградський 
обласний центр дитячої та 
юнацької творчості»  

- Творча майстерня «Європейська красуня» за 
участю учнів та майстрів виробничого навчання 
професії “Перукар”  

2.  Київський національний 
університет  культури і 
мистецтва  

- Співпраця у сфері організації та проведення 
навчального процесу; 

- Відбір обдарованої молоді для вступу в  
університет; 

- Підготовка висококваліфікованих робітників; 
- Розробка науково-методичного забезпечення з 

урахуванням специфіки та потреб регіонів;  
3.  Уманський державний 

педагогічний університет 
імені Павла Тичини  

- Підвищення кваліфікації викладачів на базі 
факультету.  

4.  Кіровоградський комерційний 
технікум  

- Рецензування та узгодження навчальних планів 
та програм підготовки спеціалістів 
технологічного профілю; 

- Можливість випускникам ліцею продовжувати 



навчання згідно затверджених правил прийому  

5.  Львівський професійний 
коледж готельно-
туристичного та 
ресторанного сервісу  

- Курси підвищення кваліфікації майстрів 
виробничого навчання  професії “Кухар”  

6.  Білоцерківський інститут 
неперервної професійної 
освіти Університету 
менеджменту освіти НАПН 
України  

- Міжнародний науково-практичний Інтернет-
семінар «Інноваційні технології при підготовці 
фахівців ресторанного господарства» ; 

- VІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція “Інноваційна професійно-технічна 
освіта”  

7.  Дніпродзержинський центр 
підготовки і перепідготовки 
робітничих кадрів  

- Курси підвищення кваліфікації майстрів 
виробничого навчання професії “Продавець 
продовольчих товарів”  

8.  Фірма ESTEL  - Проведення семінарів, майстер-класів на базі 
студії Олексія Сороки”; 

- Участь в конкурсах “Снігова королева” (2014-
2015 н.р., 2015- 2016 н.р.); 

- Участь в Міжнародних фестивалях 
“Кришталевий Янгол” (2014-2016 н.р.)  

9.  ДП “Рітейл-Вест” супермаркет 
“Фуршет”, ТОВ “ДЦ Україна”, 
магазин “Watsons”  

- Робота на сучасному торговельному обладнанні: 
- електронні ваги сучасного покоління; 
-  слайсери; 
-  автоматичні машини для пакування 

продовольчих товарів стреч-плівкою харчовою 
(ПВХ); 

-  вакуумно-пакувальні машини; 
-  маркування товару етикет-пістолетами; 
- Проведення круглих столів “Ми – партнери”; 
- Участь в планірках.  

10.  Підприємство “Козацька застава”  - Вивчення та впровадження інноваційних 
виробничих технологій: використання ножів 
твердих сплавів, відпрацювання новітніх 
технологій при роботі з електрофрітюрницями 
різного типу.  

11.  Салон “Кастелія”  - Семінар на тему “Техніка фарбування 
“Контраст”.  

12.  Фірма “ACME Professional”  - Вивчення основ колористики; 
- Практичне закріплення сучасного фарбування на 

моделях;  
13.  Підприємство “ДЦ Україна”  - Осучаснення навчально-матеріальної бази  

майстерень професійно-практичної підгот овки; 
- Стажування майстрів виробничого навчання.  

14.  Київський національний 
торговельно - економічний 
університет  

- Проведення наукових конференцій за 
програмами професійної підготовки учнів; 

- Організаційні умови соціального партнерства у 
діяльності ліцею та університету, успішні зразки 
реалізації міжнародних проектів; 

- Співпраця з навчальним закладом Польщі – 
Мазовецьким освітнім центром.  



15. Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені 
Володимира Вінниченка 

- Фізико-математичний факультет 
- Кафедра теорії та методики технологічної 

підготовки, охорони праці і безпеки 
життєдіяльності 

16.  Відомими українськими 
рітейлерами: “Фуршет”, 
АТБ“Маркет”, Епіцетром  

- Виробниче навчання, виробнича практика, 
працевлаштування, стажування майстрів.  

17.  Центр перукарів Кіровоградщини  - Конкурси професійної майстерності, стажування.  

18.  Кіровоградський державний 
педагогічний університет ім. 
В.Вінниченка  

- Науково-дослідна робота з розробки проектів. 
Стандартів, програм, новітніх технологій, обладнання 
тощо; 

- Проведення круглого столу: “Теоретико-
методологічні аспекти розвитку соціального 
партнерства в діяльності професійно-технічних 
навчальних закладів: євроінтеграційні виклики; 

- Надання сучасних відеофільмів; зразків наочних 
матеріалів.  

19. Кафе “Джунглі”,  
ресторан “Соренто”,  
піцерія “Фелічита”, підприємство 
“Застава”  

- Надання сучасної бази для підготовки 
висококваліфікованих фахівців харчових технологій; 

- Забезпечення Міжнародного стандарту ступеневої 
підготовки фахівців; 

- Організація систематичного стажування викладачів, 
майстрів виробничого навчання для ознайомлення з 
сучасним обладнанням, інструментом, матеріалами; 

- Вивчення  сучасних виробничих технологій: 
“фламбе”, “кейтерінг”; 

- Застосування паро - конвектоматів.  
20. Перукарня “Art style”,  

“У Людмили”, “Фея Т”, салон-
перукарня “Барбел Пол”, ТОВ 
“Стиль”, “Восторг” (ФОБ Топчій 
І.О.), клуб “Галатея”, ФОБ Крот 
“Асторія”  салон-перукарня, 
“Софія” салон-перукарня, “Стіляга” 
салон-перукарня  

- Надання сучасної бази для підготовки 
висококваліфікованих фахівців  сфери послуг; 

- Організація систематичного стажування викладачів, 
майстрів виробничого навчання для ознайомлення з 
сучасним обладнанням, інструментом, матеріалами; 

21. Приватне багатопрофільне 
підприємство “Парітет”  

- Літня виробнича практика учнів  

22. Міжнародне соціальне партнерство: 
Компанія Internobmen LTD, Варна, 
Болгарія  

- Літня виробнича практика учнів  

23. Республікою Польші, Фундацією 
сприяння спорту та здоров’ю 
FUNDACJA WSPIERANIA 
SPORTU I ZDROWIA UI. NAD 
NIPREM 2\7 43-300 Bielsko- Biala 
POLSKA 

- Виробнича практика учнів (учні працюють 
помічниками кухарів, офіціантами в ресторанах і 
кафе в горно лижного курорту Вісла) 

24. Компанія Kadernictvi 100 CZK, 
Прага, Чехія  

- Забезпечення міжнародного стандарту підготовки 
фахівців з професії “Перукар”; 

- Організація виробничої практики учнів на 
підприємствах концерну 

25. Компанія SES (служба старших 
експертів), Бонн, Германія  

- Проектна діяльність; 
- Проведення майстер-класів по сучасним тенденціям 

перукарського мистецтва; 
- Підвищення кваліфікації майстрів виробничого 



навчання професій “Кухар”, “Перукар”  

 
 Підготувала: директор ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери 

послуг» 


